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 دـــيـــهـــمــت

وتاريخ  244تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه األمر من التزام  ،ه21/9/1426

ة خاصة اتفاقية العوائق الفني ،المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة
انسياب السلع بين الدول األعضاء،  أمام م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTللتجارة )

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 
 خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. 

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من 1 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

 مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية،
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسلمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOوتحقق متطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إو 
إصدار " وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،ه 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

 ."لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 14 -وبناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

األنظمة واللوائح الرقابية ذات العلقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلت اللزمة عليها، 
صدارها وفقًا للطرق حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .نظامية"ال لتواكب متطلبات الجودة والسلمة، وا 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 1-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ الموافق  17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح  والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة علمة الجودة وا 

 ي جميع مشترياتها".االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية ف

ن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات إوحيث 
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. :ملحظة
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 المصطلحات والتعاريف (1المادة )

بينة الم الدالالت والمعاني -الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ -تكون للمسميات والعبارات أدناه 
 : سياق النص خالف ذلك مالم يقتض   أمامها،

 : المملكة العربية السعوديةالمملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

و المسؤولة عن تنفيذ أ ؛هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها :الجهات الرقابية
 سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع. ؛متابعة تنفيذ اللوائح الفنية

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها،  :الفنيةاللئحة 
ص في وقد تشمل أو تبحث بشكل خا ،بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب االلتزام بها

أو العالمات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات 
 أو طرائق اإلنتاج. 

والتعليمات  القواعد   -لالستخدام االعتيادي والمتكرر -تضع  ؛وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة: المواصفة القياسية
د تشمل أو ، وقاختياريا؛ التي يكون تطبيقها ق اإلنتاج ذات العالقةائأو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطر 

تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التي تنطبق على 
 ق اإلنتاج.ائالمنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طر 

 الشخصية الوقايةومالبس معدات : المنتج

حماية من لا أو الوقاية مستخدم لغرضالمن قبل استعمالها بطريقة خاصة معدات يتم الشخصية:  الوقايةمعدات 
 .أو مجتمعة منفصلةكانت سواًء  ،في السوق يتم تداولهاو  ؛محتملخطر 

خصائص فنية محددة لغرض حماية  يع من قماش ذصنَّ م ومُ صمَّ كل لباس مهني مُ  الشخصية: الوقايةملبس 
 المستخدم من أي خطر محتمل.

واألشعة  منها أشعة الضوءو  ،مؤينة للوسط الذي تمر فيهالإلشعاعات غير ااإلشعاع غير المؤين: 
هذه األنواع من و  ،وأشعة الميكروويف ،موجات الراديو ذات الطاقة المنخفضة، مثل أشعة أو الكهرومغناطيسية

 غير ضارة في غالبهاشعاعات غير المؤينة اإلإذ إن  ،الوسط الذي تمر فيه ذرات ؤيِّنتاألشعة ال تحمل طاقة 
 .شعاعات المؤينةعكس اإل

http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
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وينتقل على هيئة موجات كهرومغناطيسية )أشعة غاما أو  ،نوع من الطاقة ُتْطل قه ذرات معينة: اإلشعاع المؤين
عدت اإلشعاعات المؤينة ضارة بالصحة إذا تو  ،بيتا أو ألفا( أو األشعة السينية( أو على هيئة جسيمات )نيترونات،

 .المحدَّدة في المواصفة القياسية ذات العالقة حدودالكميتها 

 .لمسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوقالجهات الحكومية ا/هي الجهة سلطات مسح السوق:

المتطلبات  تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 أي جانب أو ،والبيئة والسالمة الصحة خطرًا على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المنصوص

 العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر )أخطار

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s)المخاطر

 :كل من: وُيقصد به المورِّد

 من  وذلك للمنت ج صانع أنه على ُهويته يقدم شخص كل أو المملكة، في إقامته حالة في المنت ج، صانع
 .المنت ج تجديد على يقدم شخص كل وكذلك صلة، ذي تجاري وصف أي أو باسمه المنت ج تسميته خالل

 وكيل  وجود عدم حالة في المستورد أو المملكة، خارج الصانع إقامة حالة في المملكة في الصانع وكيل
 .المملكة في للصانع

 المنت ج خصائص على أثر لنشاطه يكون قد ممن، التوريد سلسلة في شخص كل. 
معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير عملية موثقة : إجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة.

 .المطابقة تقويم جهات قبول الئحةا لوفق الهيئة من قبولها تم التي مطابقةال تقويم جهات هي: المقبولة الجهات

التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة  ،الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدط الجهات المقبولة: شهادة المطابقة
 منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

لمعمول بها، التشريعات اهذه الالئحة و  لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد المطابقة:ب إقرار المورِّد
الخاصة بعملية  مرحلة اإلنتاج أو في مرحلة التصميم في سواء - إلزامي من طرف ثالثوذلك دون أي تدخل 

 .العالقة ذات للتشريعات وفقاً  اختبارات على المنتج إجراء وقد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

 .ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد هو وضع المنت ج الوضع في السوق:
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ي إطار ف ،تعني أي إمداد بالمنت ج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة العرض في السوق:
 .سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل ؛نشاط تجاري

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد السحب:

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:

 المجال (2)المادة 

 صحةحماية والمعدة ل (1) ، والمشار إليها في الملحقالشخصية الوقاية ومالبس معدات الالئحة علىهذه  قُتطبَّ 
 ها من المخاطر المحتملة.وسالمة مستخدمي

ت الطبية أو الالســـتخدام الُمعدَّة الشـــخصـــية الوقاية ومالبس معدات الفنية الئحةلهذه احكام أمن تطبيق  ويســـتثنى
 .ةالعسكري

 ( األهداف3) المادة

وتحديد  الالئحة، ههذالمشمولة في مجال للمنتجات  المتطلبات األساسية تحديدإلى  الفنية الالئحةتهدف هذه 
 لمتطلباتل اتالمنتج ههذلضمان مطابقة ، وذلك دين االلتزام بهاإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّ 

 المحافظة على صحة وسالمة المستهلك.األساسية التي تهدف إلى 

 ( المتطلبات األساسية للصحة والسلمة4المادة )

 صــــوصللصــــحة والســــالمة المنمتطلبات األســــاســــية ال الشــــخصــــية الوقاية ومالبس معداتيجب أن تحقق    4/1
 .(2) الملحق نة فيالمبيَّ  ،عليها في هذه الالئحة

توصَّل حدث ما أ الحسبانفي  بطريقة تأخذ ،األساسية للصحة والسالمة ق المتطلباتطبَّ ر وتُ فسَّ تُ أن  يجب   4/2
نية ارات التقاالعتب أخذ عن فضـــــالً والتصـــــنيع،  التصـــــميم عندوذلك والممارســـــة المتَّبعة،  التقني تقدمال إليه

 ة والسالمة.يلصحاحماية من الالتي تتالءم مع أعلى درجة واالقتصادية 

 ( التزامات المورِّد5المادة )

 التالية: بالمتطلباتااللتزام  ،المورِّديجب على 
 الفنيةلمتطلبات ا 5/1

تجات التي يغطيها للمن األســـاســـية متطلباتالعلى المورِّد اســـتيفاء  يجبفإنه ، الفنية لتحقيق متطلبات هذه الالئحة
 على النحو التالي: وذلك ،(2) الملحق نة فيالمبيَّ  ،مجال هذه الالئحة
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 الالئحة( من هذه 1القياسية المبيَّنة في الملحق ) الواردة في المواصفاتالمنتج للمتطلبات الفنية  استيفاء   5/1/1
اء هذا المنتج يعتبر دليالً كافيا على استيف ذات العالقةج للمواصفة القياسية مطابقة المنت  ن إ ، حيثالفنية

 دة في الالئحة.المحدَّ  ،ذات العالقة للمتطلبات األساسية

مخاطر   اية من الللوق اعصنَّ ومُ  امصمَّ بحيث يكون مُ  ،القيام بتحديد فئة ومستويات الحماية للمنتج 5/1/2
 (.1المبينة في الملحق ) ،ذات العالقة القياسية على المواصفات بناءً  ،المحتملة

 الوقايةات ومالبس معدَّ مع  -الالزمة لالستخدام اآلمن للمعدات  -إرفاق إرشادات وأدلة التشغيل   5/1/3
 .السوق وضعها فيالمراد الشخصية 

 وعند صياغة إرشاداتالشخصية،  الوقاية ومالبس وتصنيع معدات عند تصميم -د المورِّ يجب على    5/1/4
من اد المر  ليس االستخدام، و معقول بشكلاالستخدامات المتوقعة أن يضع في حسبانه  -االستخدام 
 متى ما ي المعداتمستخدمغير صحة وسالمة اآلخرين  وأن يأخذ في اعتباره كذلك، فقط المعدات

 ب األمر ذلك.تطلَّ 

 االستخداموأدلة  إرشادات   5/2

متطلبات  - المرفقة مع معدات السالمة الشخصية - االستخداموأدلة  إرشادات تستوفي نأيجب   5/2/1
 (.1) المواصفات القياسية الواردة في الملحق

 لصيانةومتطلبات ا ،وأدلة التشغيل متطلبات السالمة العامة لالستخدام اآلمنإرشادات ن يجب أن تتضمَّ    5/2/2
 اإلضافية الالزمة.

( من 3الواردة في الفقرة ) تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة االستخداموأدلة إرشادات ق أن تحقِّ  يجب   5/2/3
 (.2الملحق )

اإلنجليزية و باللغة العربية أو باللغة العربية  على األقل مكتوبة االستخداموأدلة إرشادات يجب أن تكون    5/2/4
ويمكن  ،ةزالتها بسهولإ وال يمكن بوضوحالمنتجات مقروءة تة على المثبَّ اإلرشادات تكون  ويجب أن، معا
 ذات العالقة. القياسية المواصفةفي دة المحدَّ الرموز ات اإلرشادُتضمَّن أن 

في  دةواألعراف السائالتقاليد القيم اإلسالمية و وأدلة التشغيل مع إرشادات يتعارض محتوط  أالَّ يجب    5/2/5
 المملكة.

 ةالمترولوجيالمتطلبات    5/3

 عند ( أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أوSI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )
 .لمنتجا تداول



 

 22من  8الصفحة 

 

 والتغليف المتطلبات المتعلقة بالتعبئة   5/4

قياسية لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة الوفقا و  ،المنتج حسب طبيعتهالتأكد من تغليف    5/4/1
 .ذات العالقة

لواردة في ا تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليفيجب أن تحقق    5/4/2
 (.2( من الملحق )3الفقرة )

رة أو أي من المواد الضا من المعادن الثقيلةمن مادة الرصاص أو أي لمنتج ا مواد تغليف التأكد من خُلوِّ    5/4/2
 .بصحة وسالمة اإلنسان والبيئة

إذا كانت  للتأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البالستيكية للمنتج تحمل بطاقة البالستيك القابل للتحل     5/4/3
خدام التدوير في حال استل، أو رمز إعادة في مجال الئحة البالستيك القابل للتحل   شمولةمهذه المواد 

 العبوات البالستيكية القابلة للتدوير.

 البيانات اإليضاحية  ( 6المادة )

 :التالية الشروطلوضعه وعرضه في السوق  الُمعدَّ  ؛البيانات اإليضاحية الخاصة بالمنتج تستوفييجب أن 
 اسم المورِّد وسجله التجاري.كتابة     6/1
 .كتابة بلد المنشأ    6/2

  .حسب مستوط الحماية ونوع الخطر تسمية وتصنيف المنتج    6/3
 .لالستخدامالتحذيرات والتنبيهات الضرورية إرفاق     6/4
مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة والمواصفات أن تكون البيانات اإليضاحية على المنت ج    6/5

 .من هذه الالئحة (1المبّينة في الملحق ) ؛القياسية ذات العالقة
 .قتة، وقابلة للتحق  اإليضاحية صحيحة وُمْثب  أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات    6/6
ج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم أاّل تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنت     6/7

 اإلسالمية السائدة في المملكة.

 إجراءات تقويم المطابقة  ( 7المادة )

ذا    7/1 متطلبات ت ورديجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط، وا 
 أخرط بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به.
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 الحصول على –السوق  الخاضعة لهذه الالئحة في - اتعن وضع المنتج المسؤول المورِّديجب على    7/2
الوارد (، Type 3وفقًا لنموذج تقويم المطابقة )وذلك مقبولة، ال إحدط الجهاتشهادة مطابقة صادرة من 

 .(3)، كما هو موضح في الملحق ISO/IEC 17067لمواصفة في ا

متطلبات هذه ب الوفاء ضمنيجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما ي   7/3
 .(1الالئحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ المبّينة في الملحق )

 يجب أن ُيرفق مع المنت ج ملٌف فني يتضمن ما يلي:   7/4

د)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ) (أ  .(4إقرار المورِّ

 .وثيقة تقييم المخاطر (ب

 .بلد المنشأ (ج

ناته والشروحات الالزمة لفهم واستخدام المنتج (د  .رسومات وتصاميم المنتج ومكوِّ

 (.1قائمة المواصفات المطبقة على المنتج  وفقا للملحق ) (ه

 .وصف المنتج ومجال استخداماته المحتملة (و

 تقديم وثائق الملف الفنيمثل  ،لجهات الرقابية وسلطات مسح السوقالتعاون مع االمورِّد يجب على    7/5
 مطابقة المنت ج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطل ب أخرط موثّقة تُثب تُ  وأي معلومات ،وشهادات المطابقة

 .منه ذلك
ت للمتطلبا ةمطابق السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل المنتجات الخاضعة لهذه الالئحةعتبر ت   7/6

 .ه الالئحةفي هذ المنصوص عليها

  ات الرقابية( مسؤوليات الجه8المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

دة دَّ تقويم المطابقة المحإلجراءات الخاضعة لهذه الالئحة  ،عدات السالمة الشخصيةم التحقق من استيفاء   8/1
 والمصانع.في المنافذ ، اإلرساليات رفقة معالمُ  والوثائق الفنية

افذ، ، ومن المنســــحب عينات من المنتج بشــــكل دوري من نقطة اإلنتاج -عشــــوائيا –يحق للجهات الرقابية   8/2
حالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من Type 3وفقًا لنموذج تقويم المطابقة )  جومن نقطة اإلنتا (، وا 

  .مدط مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة
 بذلك. تعلقوما يإجراء االختبارات  ومستوردين( تكاليف)صانعين  دينالمورِّ الرقابية تحميل  للجهات يحق   8/3
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 ســحب المنتجات المعنية من المســتودعاتب تقوم ة الرقابيةالجهفإن  للمنت ج،عدم مطابقة  ةحال ضــبط عند  8/4
وذلك  ،(10ا في المادة )المشــــــــار إليه والعقوبات اإلجراءاتق يطبتُ و  في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءات

 .الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعد

 سلطات مسح السوق( مسؤوليات 9المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

 نة فيإجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ  تطبيق   9/1
سية للمتطلبات األسا مدط استيفائهامن و  ،من سالمة المنتجات للتحقق والصانعينمستودعات التجار 

 ذات العالقة.  والمواصفات القياسيةنة في هذه الالئحة المبيَّ 

)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء  سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين المنت ج،عّينات من  سحب   9/2
 .الالئحةاالختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه 

سح مسلطات فإن  الالئحة،هذه  لمتطلبات -والمخزَّن  المعروض - جمنت  لل حالة عدم مطابقة ضبط عند   9/3
لعقوبات وا اإلجراءاتق طبِّ تُ ج المعني، و للمنت  واستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحب   جميع السوق تتخذ

 . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدوذلك  ،(10ا في المادة )إليه المشار

 (   المخالفات والعقوبات11المادة )

السوق،  ها فيعرض وأ هاووضع ها،واستيراد المطابقة لبنود هذه الالئحة،صناعة المنتجات غير  ُيحظ ر  10/1
 حتى اإلعالن عنها.أو 

للحكم الرقابية  اتالجهمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و لمنت ج ال استيفاءعدم  ُيعتبر  10/2
وذلك ، ةعلى البيئو على صحة وسالمة المستهلك  ل خطرايشكِّ  حيث إنه قد ،غير مطابق منت جهذا ال بأن
 :الحاالت التالية في
ير غ ها بطريقةأو تثبيت ة الجودة السعودية أو ما يكافئها،عالم المطابقة أوعدم تثبيت شارات  (أ

 ة.صحيح

هما بطريقة غير صحيحة، أو أو إصدار ، بالمطابقة المورِّد أو إقرار مطابقةة العدم إصدار شهاد (ب
 .احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

 .عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (ج

توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام، أو عدم توفر بيانات المنت ج عدم  (د
 .معلومات المتعلقة بالمواد الخطرةأو ال
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 حســـــب - مســـــح الســـــوقســـــلطات  الجهات الرقابية و، فعلى هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضـــــبط أي عند  10/3 
خاذ ات ولها في ســــــبيل ذلك، إلزالة المخالفة وآثارها من الســــــوقإلجراءات الالزمة ا جميع اتخاذ -الحالة 
 :ما يلي

 بســــــــــــــحبه من  - المنتج المخالفوضــــــــــــــع أو عرض المســــــــــــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ
 أو، ديرهتصـــــــأو  إن كان ذلك ممكنا، - تصـــــــحيح المخالفةالســـــــوق بهدف  من المســـــــتودعات أو

 .سلطاتالتحددها التي زمنية المدة الخالل  )حسب طبيعة المنتج( وذلك إتالفه

 .ســــوقمن ال الســــتدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ  أو ،أو إتالفها حجزهاأو ســــحب المنتجات القيام ب (ب
ل مع تحمّ ، ســوقالج من المنت   اســتدعاءاإلعالن عن  -الحالة حســب  - ولســلطات مســح الســوق

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ده األنظمــة واللوائح المنتجــات المخــالفــة المشــــــــــــــمولــة في هــذه الالئحــة وفقــا لمــا ُتحــدِّ التعــامــل مع  (ج
 المطبَّقة لدط الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

ذه ه بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن اللمنتجات الخاضــــــــــــــعة لهذه الالئحةعند ضــــــــــــــبط مخالفة   10/4
اذ واتخـ ،ةذات العالقـإلغـاء شــــــــــــــهـادة المطـابقـة بمـا في ذلـك  ،الالئحـةه هـذمتطلبـات ل المخـالفـةالمنتجـات 

رة -المقبولة التدابير الالزمة مع الجهة   .جهات تقويم المطابقةالئحة قبول وفقا ل - الشهادة ُمصد 

 هخالف أحكام هذعاقب كل من يُ يُ فإنه ، الســــــــــــــارية األنظمةاإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــــد تنص عليها  دون  10/5
آخر  منظاأو أي  ،ســـــاري المفعول الغش التجاريمكافحة نظام بالعقوبات المنصـــــوص عليها في  الالئحة
 خاصة بحماية المستهلك.التشريعات ال، أو محلهيحل 

 عامة(   أحكام 11المادة )

قوبات التي ينص طبَّق عليه العتُ ل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، و يتحمَّ   11/1
، إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد تتعلق بذلك ة أخرطأي أنظمالغش التجاري و/مكافحة عليها نظام 
 هذه الالئحة.

 ةال تحول هذه الالئحة دون التزام المورِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرط المعمول بها في المملكة؛ المتعلق  11/2
اللتزام بمتطلبات ، وأيضا ااألنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة المنت ج ونقله وتخزينه،بتداول 

 .إن تطلب األمر -الالئحة الفنية النسيجية

شي لمفت مواقدِّ يُ أن  ه الالئحة،ألحكام هذ الخاضعة ؛مورِّدي معدات السالمة الشخصيةيجب على جميع   11/3
مهام الموكلة لتنفيذ الوالمعلومات التي يطلبونها  وسلطات مسح السوق جميع التسهيالتالرقابية الجهات 

 لهم.
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ُيرفع في تطبيقها، ف أو نشأ أي خالف   ،ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذحالة  ةإذا نشأت أي  11/4
يحقق  وبما ،أو هذا الخالفبشأن هذه الحالة  مناسبالر القرار اصدإل مختصة في الهيئةإلى لجنة األمر 

 .المصلحة العامة

، لسابقا بعد زوال أسباب رفض الطلب للحصول على شهادة المطابقة وذلك تقديم طلب جديدلمورِّد ليجوز   11/5
التي  يةضافاإلتكاليف ال جميع، ودفع الرفضوبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى 

  الهيئة. ُتحدِّدها
التحقق من ، و شهادة المطابقةالحاصلة على تقوم الهيئة بدراسة الشكاوط التي ترد إليها بشأن المنتجات   11/6

 اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.  اتخاذصحة هذه الشكاوط، و 

تي النظامية الإلجراءات ا اتخاذهذه الالئحة، و  بنودلمورِّد اإذا خالف شهادة المطابقة  يحق للهيئة إلغاء  11/7
 .تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

ة( التعديالت الشكلي ما عدا)صالحية شهادة المطابقة عند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة   11/8
  .والبد من التقدم بطلب جديد ،ىلغ  مُ الترخيص يصبح فإن الشهادة أو 

بما يصدر  مااللتزاو تطبيق هذه الالئحة  الموردينوعلى جميع  ،للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة  11/9
 تفسيرات.عن الهيئة من 

 انتقالية(   أحكام 12المادة )

اريخ من ت )ســنة(، خالل مدة ال تزيد على ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المورِّديجب على    12/1
 .الرسمية الجريدةنشرها في 

( من هذه المادة، ُيســــــمح بتداول المنتجات غير المســــــتوفية للمتطلبات الواردة 1الفقرة )مع مراعاة أحكام    12/2
 .تاريخ النشرمن  )سنتين(على لمدة ال تزيد  ،ه الالئحةفي هذ

 .في مجال هذه الالئحةكل اللوائح السابقة  - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة   12/3

 النشر(   13المادة )

 الرسمية.الجريدة في ه الالئحة نشر هذتُ 
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 (1الملحق )

 ذات العلقة القياسية الشخصية والمواصفات الوقاية وملبس معداتقائمة 

الترميز 
 الجمركي

رقم 
المواصفة 
 القياسية

Standard Title الرقم الفئة المنتج عنوان المواصفة القياسية 

  EN 469 

Protective clothing for 
firefighters — 
Performance 
requirements for 
protective clothing for 
firefighting 

متطلبات األداء للمالبس  
 الواقية لمكافحة الحرائق

مالبس الوقاية من 
 الحرائق

مالبس 
مكافحة 
 الحرائق

1 

  EN 659 Protective gloves for 
firefighters 

لمكافحي قفازات واقية 
 الحرائق

قفازات الوقاية من 
 2 الحرائق

  EN 443 
Helmets for firefighting in 
buildings and other 
structures 

خوذات لمكافحة الحرائق في 
 المباني والمنشآت األخرط

خوذات الوقاية 
 3 من الحرارة

  
EN 
15090 Footwear for firefighters  أحذية الوقاية من  لمكافحي الحرائقأحذية

 4 الحرائق

9004900
000 

SASO-
ISO-
4850 

personal eye-protectors 
for welding and related 
techniques- filters - 
utilization and 
transmittance 
requirements 

الواقيات الشخصية للعيون 
المستخدمة في عمليات 

اللحام والتقنيات المتعلقة بها 
متطلبات  -المرشحات -

 االستخدام والنفاذية

 منواقيات العيون 
 عمليات اللحام

معدات 
حماية 
 العيون

5 

  EN 174 
Personal eye-protection 
— Ski goggles for 
downhill skiing 

-الواقيات الشخصية للعيون 
 نظارات سباقات التزحلق

واقيات العيون 
 6 للتزحلق

  EN 207 

Personal eye-protection 
equipment — Filters and 
eye-protectors against 
laser radiation (laser 
eye- protectors) 

-الواقيات الشخصية للعيون 
مرشحات وحماية العين ضد 
أشعة الليزر )نظارات حماية 

 ليزر(

واقيات العيون من 
 7 أشعة الليزر



 

 22من  02الصفحة 

 

  EN 208 

Personal eye-protection 
— Eye-protectors for 
adjustment work on 
lasers and laser systems 
(laser adjustment eye-
protectors) 

-الواقيات الشخصية للعيون 
نظارات للعمل على الليزر 
وأنظمة الليزر )ليزر تعديل 

 العين(

واقيات العيون من 
 8 أشعة الليزر

  EN 379 
Personal eye-protection 
— Automatic welding 
filters 

-الواقيات الشخصية للعيون 
 اآللي مرشحات اللحام

واقيات العيون من 
 9 عمليات اللحام

  EN 1731 
Personal eye protection 
— Mesh eye and face 
protectors 

-الواقيات الشخصية للعيون 
 واقيات العين والوجه

واقيات العيون 
 10 والوجه

  EN 1938 

Personal eye protection 
— Goggles for 
motorcycle and moped 
users 

-الواقيات الشخصية للعيون 
نظارات لراكبي الدراجات 

 النارية 

واقيات العيون  
لراكبي الدراجات 

 النارية
11 

6211390
000 

SASO-
ISO-
6529 

protective clothing - 
protection against 
chemicals - 
determination of 
resistance of protective 
clothing materials to 
permeation by liquids 
and gases 

الحماية -المالبس الواقية 
 -ضد المواد الكيميائية 
تحديد مقاومة المواد 

المستخدمة في صناعة 
المالبس الواقية للتخلل 

 بالسوائل والغازات

مالبس الوقاية من 
 المواد الكيميائية

 
 
 

 
 

مالبس 
 الوقاية
 
 
 
 
 

 
 

 

12 

6211390
000 

SASO-
ISO-
9150 

protective clothing - 
determination of behavior 
of materials on impact of 
small splashes of molten 
metal 

حساب  -مالبس الوقاية 
تأثر المواد بمالمسة المعادن 

 السائلة المتطايرة

مالبس الوقاية من 
 13 السوائل المتطايرة



 

 22من  05الصفحة 

 

6211390
000 

SASO-
ISO-
9151 

protective clothing 
against heat and flame - 
determination of heat 
transmission on exposure 
to flame 

مالبس الوقاية ضد الحرارة 
تعيين التوصيل  -واللهب 

 الحراري عند التعرض للهب

مالبس الوقاية من 
 14 اللهب

6211390
000 

SASO-
ISO-
9185 

protective clothing - 
assessment of resistance 
of materials to molten 
metal splash 

تقييم -مالبس الوقاية 
مقاومة المواد للمعادن 

 السائلة المتطايرة

مالبس الوقاية من 
سوائل المعادن 

 المتطايرة
15 

6211390
000 

SASO-
ISO-
10819 

mechanical vibration and 
shock - hand-arm 
vibration - method for 
the measurement and 
evaluation of the 
vibration transmissibility 
of gloves at the palm of 
the hand 

االهتزاز الميكانيكي 
اهتزاز ذراع اليد  -والصدمة 

طريقة لقياس وتقييم نفاذية  -
االهتزاز من قبل القفازات 

 على كف اليد

مالبس حماية 
الذراع من 

 االهتزاز
16 

6211390
000 

SASO-
ISO-
11611 

protective clothing for 
use in welding and allied 
processes 

مالبس الوقاية لالستخدام 
 في اللحام والعمليات المماثلة

مالبس الوقاية في 
 17 اللحام

6211390
000 

SASO-
ISO-
11612 

protective clothing -- 
clothing to protect 
against heat and flame -
- minimum performance 
requirements 

مالبس واقية  -مالبس واقية 
 ضد الحرارة واللهب

مالبس الوقاية من 
 18 الحرارة

6211390
000 

SASO-
ISO-
12127-1 

against heat and flame 
determination of contact 
heat transmission 
through protective 
clothing or constituent 
materials-part 1: contact 
heat produced by heating 
cylinder 

مالبس حماية ضد الحرارة 
تعيين االتصال  -واللهب 

انتقال الحرارة من خالل 
المالبس الواقية أو المواد 

 التأسيسية

مالبس الوقاية من 
 19 اللهب
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6211390
000 

SASO-
ISO-
13982-1 

protective clothing for use 
against solid particulates – 
part 1: performance 
requirements for chemical 
protective clothing providing 
protection to the full body 
against airborne solid 
particulates (type 5 
clothing) 

مالبس الوقاية المستخدمة 
ضد الجسيمات الصلبة 

الجزء األول:  -المتطايرة 
متطلبات األداء لمالبس 

اويات الوقاية من الكيم
والمستخدمة لحماية كامل 

الجسم ضد الجسيمات 
المحمولة بالهواء )مالبس 

 (5من نوع 

مالبس الوقاية من 
الجسيمات الصلبة 

 المتطايرة
20 

6211390
000 

SASO-
ISO-
13994 

clothing for protection 
against liquid chemicals 
- determination of the 
resistance of protective 
clothing materials to 
penetration by liquids 
under pressure 

تحديد مقاومة مواد المالبس 
الواقية لالختراق من قبل 
 -السوائل تحت الضغط 

حساب مقاومة مواد المالبس 
الواقية لنفاذية السوائل تحت 

 الضغط

مالبس الوقاية من 
السوائل تحت 

 الضغط
21 

6211390
000 

SASO-
ISO-
13998 

protective clothing - 
aprons, trousers and 
vests protecting against 
cuts and stabs by hand 
knives 

مريول،  -مالبس الوقاية 
بنطال وصدرية للحماية ضد 

 القطع والطعن بالسكين

مالبس الوقاية من 
 22 الطعن

6211390
000 

SASO-
ISO-
14877 

protective clothing for 
abrasive blasting 
operations using granular 
abrasives 

مالبس الوقاية في عمليات 
االحتكاك الناسف باستخدام 

 حبيبات االحتكاك

مالبس الوقاية من 
 23 االحتكاك

6211390
000 

SASO-
ISO-
15831 

protective clothing for 
abrasive blasting 
operations using granular 
abrasives 

ي التأثير الفسيولوج-المالبس
قياس العزل الحراري  -

 باستخدام تمثال حراري

مالبس الوقاية من 
 24 التأثيرات العضوية
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6211390
000 

SASO-
ISO-
17491 

protective clothing - 
protection against 
gaseous and liquid 
chemicals - 
determination of 
resistance of protective 
clothing to penetration by 
liquids and gases 

الوقاية  -مالبس الوقاية 
ضد الكيماويات الغازية أو 

السائلة. تعيين مقاومة 
مالبس الوقاية لنفاذية 

 الغازات والسوائل

مالبس الوقاية من 
المواد الكيميائية 

 سائل(-)غاز
25 

6211390
000 

SASO-
ISO-
17492 

clothing for protection 
against heat and flame - 
determination of heat 
transmission on exposure 
to both flame and radiant 
heat 

مالبس الوقاية ضد الحرارة 
حساب التوصيل  -واللهب 

الحراري عند التعرض لكل 
من اللهب والحرارة 

 اإلشعاعية

مالبس الوقاية من 
 26 الحرارة واللهب

6211390
000 

SASO-
ISO-
22608 

protective clothing - 
protection against liquid 
chemicals - 
measurement of 
repellency, retention, and 
penetration of liquid 
pesticide formulations 
through protective 
clothing 

الوقاية من  -مالبس الوقاية 
 قياس -الكيماويات السائلة 

واالحتفاظ والنفاذية الطرد 
لتركيبات مبيدات اآلفات 
السائلة من خالل مواد 

 المالبس الواقية

مالبس الوقاية من 
المواد الكيميائية 

 )سائل(
27 

6211390
000 

SASO-
IEC-
60895 

live working - conductive 
clothing for use at 
nominal voltage up to 
800 kv a.c. and +/- 600 
kv d.c 

 -العمل تحت الجهد 
المالبس الموصلة لالستخدام 

عند الجهد االسمى حتى 
ك.ف تيار متردد و  800
ك .ف تيار  600 -+/

 مستمر

مالبس الوقاية 
 28 للعمل تحت جهد

6116100
092 

SASO-
IEC-
60984 

Sleeves of insulating 
material for live working 

األغلفة )األكمام( من المادة 
 العازلة للعمل تحت الجهد 

األكمام الواقية 
 29 للعمل تحت جهد
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  EN 342 

Protective clothing — 
Ensembles and garments 
for protection against 
cold 

أطقم  -المالبس الواقية 
والمالبس الجاهزة للحماية 

 ضد العناصر الباردة

مالبس الوقاية من 
 30 المواد الباردة

  EN-ISO- 
9151 

Protective clothing 
against heat and flame 
— Determination of heat 
transmission on exposure 
to flame 

حماية  -المالبس الواقية 
ين تعي -ضد الحرارة واللهب 

انتقال الحرارة على التعرض 
 للهب

مالبس الوقاية من 
 31 الحرارة واللهب

  EN 381-
9 

Protective clothing for 
users of hand-held chain 
saws — Part 9: 
Requirements for chain 
saw protective gaiters 

مالبس واقية لمستخدمين 
الجزء  -المنشار اليدوي 

التاسع: متطلبات حماية 
 األجزاء

مالبس الوقاية من 
 32 القطع بالمنشار

  EN 381-
11 

Protective clothing for users 
of hand-held chainsaws — 
Part 11: Requirements for 
upper body protectors 

المالبس الواقية لمستخدمي 
الجزء  -المنشار المحمول 

 : متطلبات الواقية11

مالبس الوقاية من 
 33 القطع بالمنشار

  EN 510 

Specification for 
protective clothing for 
use where there is a risk 
of entanglement with 
moving parts 

مواصفات المالبس الواقية 
لالستخدام حيث يكون هناك 
خطر التشابك مع األجزاء 

 المتحركة

مالبس الوقاية  
 34 من خطر اآلالت 

  EN 
1149-5 

Protective clothing — 
Electrostatic properties 
— Part 5: Material 
performance and design 
requirements 

 خصائص -المالبس الواقية 
الجزء الخامس:  -الكهرباء 

متطلبات األداء للمواد 
 والتصميم

مالبس الوقاية من 
 35 الصعق الكهربائي 
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  EN 
13034 

Protective clothing 
against liquid chemicals 
— Performance 
requirements for 
chemical protective 
clothing offering limited 
protective performance 
against liquid chemicals 
(Type 6 and Type PB [6] 
equipment) 

مالبس واقية ضد المواد 
 -الكيميائية السائلة 

متطلبات المالبس الواقية 
الكيميائية مع حماية محدودة 
ضد المواد الكيميائية السائلة 

ونوع  6وع )معدات من الن
PB 

مالبس الوقاية من 
 36 المواد الكيميائية 

  EN 
14605 

Protective clothing 
against liquid chemicals 
— performance 
requirements for clothing 
with liquid-tight (Type 3) 
or spray-tight (Type 4) 
connections, including 
items providing protection 
to parts of the body only 
(Types PB [3] and PB 
[4]) 

المالبس الواقية ضد المواد 
 -الكيماوية السائلة 

متطلبات األداء للمالبس 
ذات الموصالت للسائل أو 

 الرذاذ 

مالبس الوقاية من 
المواد الكيميائية 

 )سائل(
37 

  EN 
50286 

 Electrical insulating 
protective clothing for 
low- voltage installations 

مالبس العزل الكهربائي 
لتركيب أجهزة ذات جهد 

 منخفض

مالبس العزل 
 38 الكهربائي

6116100
092 

SASO-
IEC-
60903 

live working - gloves of 
insulating material 

 -العمل تحت الجهد 
 القفازات العازلة

قفازات الوقاية 
 للعمل تحت جهد

قفازات 
 السالمة

39 4203290
00002 
4015190
000 
6116100
092 SASO-

ISO-
13999-1 

protective clothing - 
gloves and arm guards 
protecting against cuts 
and stabs by hand knives 
– part 1: chain-mail 
gloves and arm guards 

القفازات  -مالبس الوقاية 
وواقيات الذراع ضد القطع 

الجزء  -والطعن بالسكين 
األول: القفازات المدرعة 

 وواقيات الذراع

قفازات الوقاية من 
 40 القطع والطعن
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6116100
092 

SASO-
ISO-
13999-2 

protective clothing - 
gloves and arm guards 
protecting against cuts 
and stabs by hand knives 
– part 2: gloves and arm 
guards made of material 
other than chain mail 

القفازات  -مالبس الوقاية 
وواقيات الذراع ضد القطع 

الجزء  -والطعن بالسكين 
الثاني: القفازات وواقيات 

الذراع المصنوعة من مواد 
 غير الدروع

قفازات الوقاية من 
 41 القطع والطعن

4015190
0029 

  EN-ISO 
374-1 

Protective gloves against 
dangerous chemicals and 
micro-organisms — Part 
1: Terminology and 
performance 
requirements for 
chemical risks 

قفازات واقية من المواد 
الكيميائية والكائنات الدقيقة 

الجزء األول: المصطلحات -
 ومتطلبات األداء

قفازات الوقاية من 
 42 يميائية المواد الك

  EN 388 Protective gloves against 
mechanical risks 

قفازات واقية ضد المخاطر 
 الميكانيكية

قفازات الوقاية من 
المخاطر 

 الميكانيكية 
43 

4015191
00000 EN 407 

Protective gloves against 
thermal risks (heat and/ 
or fire) 

القفازات الواقية ضد 
الحرارية )الحرارة المخاطر 

 و/ أو النار(

قفازات الوقاية من 
 44 المخاطر الحرارية 

  EN 421 
Protective gloves against 
ionizing radiation and 
radioactive contamination 

قفازات واقية من اإلشعاع 
 المؤين والتلوث اإلشعاعي

قفازات الوقاية من 
 45 اإلشعاعات

  EN 
12477 

Protective gloves for 
welders قفازات الوقاية من  قفازات واقية لعمليات اللحام

 46 عمليات اللحام

  EN 381-
7 

Protective clothing for 
users of hand-held 
chainsaws — Part 7: 
Requirements for 
chainsaw protective 
gloves 

مالبس واقية لمستخدمي 
 الجزء -المنشار اليدوي 

السابع: متطلبات القفازات 
 الواقية ضد المناشير

قفازات الوقاية من 
 47 القطع بالمنشار
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  EN 
16027 

Protective clothing — 
Gloves with protective 
effect for association 
football goal keepers 

قفازات  -المالبس الواقية 
 حراس مرمى كرة القدم

قفازات حراس 
 48 المرمى

3926909
900 

SASO-
ISO-
4869-2 

acoustics - hearing 
protectors – part 2: 
estimation of effective a-
weighted sound pressure 
levels when hearing 
protectors are worn 

واقيات  -الصوتيات 
 الجزء -الضوضاء الفردية 

الثاني: تقدير مستويات 
ضغط الصوت المرجحة في 

واقيات حالة استخدام 
 الضوضاء الفردية

واقيات االذن من 
 الضوضاء

معدات 
حماية 

األذن من 
 الضوضاء

49 

  EN 352-
1 

Hearing protectors — 
General requirements — 
Part 1: Ear-Muffs 

-حماية ضد الضوضاء 
الجزء  -المتطلبات العامة 

 األول: غطاء األذن

)غطاء األذن(  
واقيات من 
 الضوضاء

50 

  EN 352-
2 

Hearing protectors — 
General requirements — 
Part 2: Ear-plugs 

-حماية ضد الضوضاء 
الجزء  -المتطلبات العامة 
 الثاني: سدادات

)سدادات األذن(  
واقيات من 
 الضوضاء

51 

  EN 352-
3 

Hearing protectors — 
General requirements — 
Part 3: Ear-muffs 
attached to an industrial 
safety helmet 

-حماية ضد الضوضاء 
الجزء  -المتطلبات العامة 

الثالث: ربط غطاء األذن 
 إلى خوذة السالمة 

واقي األذن 
المتصل بخوذة 

 السالمة
52 

9506290
000 

SASO-
ISO-
12402-2 

personal flotation devices 
– part 2: lifejackets, 
performance level 275 - 
safety requirements 

 -أجهزة الطفو الشخصية 
الجزء الثاني: سترات النجاة 

 -- 275ومستوط األداء 
 متطلبات السالمة

 سترة النجاة 
معدات 
ومالبس 
السالمة 
 في البحر

53 

9506290
000 

SASO-
ISO-
12402-3 

personal flotation devices 
– part 3: lifejackets, 
performance level 150 - 
safety requirements 

 -أجهزة الطفو الشخصية 
الجزء الثالث: سترات النجاة، 

- 150ومستوط األداء 
 متطلبات السالمة

 54 سترة النجاة



 

 22من  22الصفحة 

 

9506290
000 

SASO-
ISO-
12402-4 

personal flotation devices 
– part 4: lifejackets, 
performance level 100 - 
safety requirements 

-أجهزة الطفو الشخصية 
الجزء الرابع: سترات النجاة، 

- 100ومستوط األداء 
 متطلبات السالمة

 55 سترة النجاة

9506290
000 

SASO-
ISO-
12402-5 

personal flotation devices 
– part 5: buoyancy aids 
(level 50) - safety 
requirements 

-الشخصية  أجهزة الطفو
الجزء الخامس: مساعدات 

-( 50الطفو )مستوط 
 متطلبات السالمة

-اجهزة الطفو
 56 وسائل االيضاح

9506290
000 

SASO-
ISO-
12402-
10 

personal flotation devices 
– part 10: selection and 
application of personal 
flotation devices and 
other relevant devices 

 -الطفو الشخصية أجهزة 
الجزء العاشر: اختيار 
وتطبيق أجهزة الطفو 

الشخصية واألجهزة األخرط 
 ذات الصلة

 57 اجهزة الطفو

6211110
000 

SASO-
ISO-
15027-1 

immersion suits – part 1: 
constant wear suits, 
requirements including 
safety 

الجزء  –بدالت الغطس 
ة الثابتاألول: أطقم المالبس 

 ومتطلبات تشمل السالمة
 58 بدالت الغطس

6211110
000 

SASO-
ISO-
15027-2 

immersion suits – part 1: 
constant wear suits, 
requirements including 
safety 

: 2الجزء  –بدالت الغطس 
االطقم المهجورة ومتطلبات 

 تشمل السالمة
 59 بدالت الغطس

6401990
000 

SASO-
ISO-
17249 

safety footwear with 
resistance to chain saw 
cutting 

أحذية السالمة مع مقاومة 
 منشار القطع المجنزر

احذية سالمة 
 مقاومة للقطع

احذية 
 السالمة 

60 

6401990
000 

SASO-
ISO-
20345 

personal protective 
equipment - safety 
footwear 

-معدات الوقاية الشخصية 
 61 احذية سالمة أحذية السالمة

6401990
000 

SASO-
ISO-
20346 

personal protective 
equipment - protective 
footwear 

-معدات الوقاية الشخصية 
 62 احذية وقاية أحذية الوقاية
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6401990
000 

SASO-
ISO-
20347 

personal protective 
equipment - occupational 
footwear 

-معدات الوقاية الشخصية 
 63 احذية مهنية أحذية المهنية

  EN 
13832-2 

Footwear protecting 
against chemicals — Part 
2: Requirements for 
footwear resistant to 
chemicals under 
laboratory conditions 

األحذية التي تحمي من 
الجزء  -المواد الكيميائية 

الثاني: متطلبات األحذية 
الكيميائية لمقاومة المواد 

 تحت ظروف المختبر

أحذية حماية من 
 64 المواد الكيميائية

  EN 
13832-3 

Footwear protecting 
against chemicals — Part 
3: Requirements for 
footwear highly resistant 
to chemicals under 
laboratory conditions 

األحذية التي تحمي من 
الجزء  -المواد الكيميائية 

الثالث: متطلبات األحذية 
شديدة المقاومة للمواد 

الكيميائية تحت ظروف 
 المختبر

أحذية حماية من 
 65 المواد الكيميائية

  EN 
50321 

Electrically insulating 
footwear for working on 
low voltage installations 

األحذية العازلة كهربائيا  
للعمل على تركيب أجهزة 

 ذات جهد منخفض

أحذية العزل 
 66 الكهربائي

6307209
000 

SASO-
ISO-
22159 

personal equipment for 
protection against falls - 
descending devices 

أجهزة  -السالمة الشخصية 
السالمة الشخصية للحماية 

 وسائل النزول -من السقوط 

اجهزة وسائل 
 النزول

معدات 
الوقاية 
من 
 السقوط

67 

  EN 353-
2 

Personal protective 
equipment against falls 
from a height — Part 2: 
Guided type fall arresters 
including a flexible 
anchor line 

معدات الوقاية الشخصية 
-ضد السقوط من ارتفاع 
الجزء الثاني: ارشادات 

مانعات السقوط بما في ذلك 
 االرتكاز

إرشادات لنقاط 
 68 االرتكاز 

  EN 354 Personal fall protection 
equipment — Lanyards 

معدات الوقاية الشخصية 
-ضد السقوط من ارتفاع 

 حبال
 69 حبال النزول
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  EN 355 

Personal protective 
equipment against falls 
from a height — Energy 
absorbers 

معدات الوقاية الشخصية 
-ضد السقوط من ارتفاع 

 امتصاص الطاقة
 70 ماصات الطاقة

  EN 358 

Personal protective 
equipment for work 
positioning and 
prevention of falls from a 
height — Belts for work 
positioning and restraint 
and work positioning 
lanyards 

معدات الوقاية الشخصية 
للتمركز أثناء العمل والوقاية 
من السقوط من على ارتفاع 

 أحزمة التثبيت-

 71 أحزمة النزول

  EN 360 

Personal protective 
equipment against falls 
from a height — 
Retractable type fall 
arresters 

معدات الوقاية الشخصية 
-ارتفاع ضد السقوط من 

 مانعات سقوط
 72 مانعات السقوط

  EN 361 

Personal protective 
equipment against falls 
from a height — Full 
body harnesses 

معدات الوقاية الشخصية 
 -ضد السقوط من ارتفاع 

 عدة كامل الجسم
 73 عدة طقم الجسم

  EN 362 

Personal protective 
equipment against falls 
from a height — 
Connectors 

معدات الوقاية الشخصية 
-ضد السقوط من ارتفاع 

 الموصالت
 74 موصالت 

  EN 363 
Personal fall protection 
equipment — Personal 
fall protection systems 

معدات الوقاية الشخصية 
 –ضد السقوط من ارتفاع 
 نظام الحماية من السقوط

الوقاية من  نظام
 75 السقوط
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  EN 365 

Personal protective 
equipment against falls 
from a height — General 
requirements for 
instructions for use, 
maintenance, periodic 
examination, repair, 
marking and packaging 

معدات الوقاية الشخصية 
-ضد السقوط من ارتفاع 

المتطلبات العامة للحصول 
على اإلرشادات لالستخدام 
والصيانة والفحص الدوري، 

واإلصالح، ووضع العالمات 
 والتعبئة والتغليف

إرشادات 
 76 ومتطلبات عامة 

  EN 813 
Personal fall protection 
equipment — Sit 
harnesses 

للوقاية من مخاطر السقوط 
حزام  -من على ارتفاع 

 الخصر

حزام الخصر 
للسالمة في 

 النزول
77 

  EN 1497 
Personal fall protection 
equipment — Rescue 
harnesses 

معدات الوقاية الشخصية 
 78 عدة اإلنقاذ عدة اإلنقاذ -ضد السقوط 

  EN 1868 

Personal protective 
equipment against falls 
from a height — List of 
equivalent terms 

معدات الوقاية الشخصية 
 -ضد السقوط من ارتفاع 

 قائمة المصطلحات المكافئة

مصطلحات 
 79 وتعاريف

  EN 1891 

Personal protective 
equipment for the 
prevention of falls from a 
height — Low stretch 
kernmantel ropes 

معدات الوقاية الشخصية 
للوقاية من السقوط من 

االستطالة -المرتفعات 
البسيطة في حبال من نوع 

kernmantel 

 80 حبال النزول

  EN 
12841 

Personal fall protection 
equipment — Rope 
access systems — Rope 
adjustment devices 

معدات الوقاية الشخصية 
للوقاية من السقوط من 

أنظمة الوصول  -ارتفاع 
 أجهزة تعديل الحبل-للحبل 

نظام الوصول 
 81 للحبال وتعديلها
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  EN 397 Industrial safety helmets خوذات الوقاية في  الخوذات الواقية للصناعة
 المجال الصناعي

معدات 
حماية 
 الرأس

82 

  EN 812 Industrial bump caps  الخوذات المضادة للصدمات
 المصانعفي 

خوذات الوقاية 
 83 من االرتجاج

  EN 966 Helmets for airborne 
sports 

خوذات لرياضة القفز 
 84 الخوذات الرياضية الهوائي

  EN 1080 
Impact protection 
helmets for young 
children 

خوذات واقية لألطفال 
 85 خوذات األطفال الصغار

  EN 1384 Helmets for equestrian 
activities 86 خوذات الفروسية خوذات ألنشطة الفروسية 

  EN 1385 Helmets for canoeing 
and white water sports 

الخوذات المستخدمة في 
 التجديف والرياضات المائية

خوذات الرياضات 
 87 المائية

  EN 
13781 

Protective helmets for 
drivers and passengers of 
snowmobiles and 
bobsleighs 

الخوذات الواقية للسائقين 
 والركاب في عربات الثلج

خوذات التزلق في 
 88 الجليد

  EN 
50365 

Electrically insulating 
helmets for use on low 
voltage installations 

خوذات العزل الكهربائي 
المستخدمة عند التعامل مع 

 أجهزة الضغط المنخفض

العزل خوذات 
 89 الكهربائي

  EN 133 Respiratory protective 
devices — Classification 

-أجهزة التنفس الواقية 
 تصنيفات التصنيف

معدات 
حماية 
الجهاز 
 التنفسي

90 

  EN 144-
1 

Respiratory protective 
devices — Gas cylinder 
valves — Part 1: Thread 
connections for insert 
connector 

-أجهزة التنفس الواقية 
صمامات اسطوانات الغاز 

 الجزء األول: الموصالت-
 91 أدوات التوصيل
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  EN 144-
2 

Respiratory protective 
devices — Gas cylinder 
valves — Part 2: Outlet 
connections 

-أجهزة التنفس الواقية 
صمامات اسطوانات الغاز 

الجزء الثاني: وصالت -
 المنافذ

الوصالت 
 92 الخارجية

  EN 144-
3 

Respiratory protective 
devices — Gas cylinder 
valves — Part 3: Outlet 
connections for diving 
gases Nitrox and oxygen 

-أجهزة التنفس الواقية 
صمامات اسطوانات الغاز 

: وصالت منافذ 3الجزء -
غاز النيتركس واألكسجين 

 للغواصين

منفذ الوصالت 
 93 للغازات

  EN 148-
1 

Respiratory protective 
devices — Threads for 
facepieces — Part 1: 
Standard thread 
connection 

وسائل وقاية الجهاز التنفسي 
مواضيع عن أجزاء الوجه  -
الجزء األول: الموصالت  -

 القياسية

التوصيل ألقنعة 
 94 الوجه

  EN 148-
2 

Respiratory protective 
devices — Threads for 
facepieces — Part 2: 
Centre thread connection 

وسائل وقاية الجهاز التنفسي 
مواضيع عن أجزاء الوجه  -
الجزء الثاني: الموصالت  -

 المركزية

 95 مركز التوصيل

  EN 148-
3 

Respiratory protective 
devices — Threads for 
facepieces — Part 3: 
Tread connection M 45 x 
3 

وسائل للوقاية الجهاز 
مواضيع عن  -التنفسي 

الجزء  -أجزاء الوجه 
الثالث: موصالت من نوع 

M 45 × 3 

التوصيل من نوع 
M 45 × 3 96 

  EN 404 

Respiratory protective 
devices for self-rescue 
— Filter self-rescuer 
from carbon monoxide 
with mouthpiece 
assembly 

-أجهزة التنفس الواقية 
 مرشحات أول أكسيد الكربون

التنقية من غاز  
أول أكسيد 

 الكربون
97 
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  EN 
14529 

Respiratory protective 
devices — Self-
contained open-circuit 
compressed air breathing 
apparatus with half mask 
designed to include a 
positive pressure lung 
governed demand valve 
for escape purposes only 

وسائل وقاية الجهاز التنفسي 
أقنعة التنفس ألسطوانات  –

 الهواء المضغوط

  

98 

  

الهواء المضغوط 
 للدائرة المفتوحة

  

  EN 
14143 

Respiratory equipment — 
Self-contained re- 
breathing diving 
apparatus 

وسائل وقاية الجهاز التنفسي 
 أجهزة التنفس في الغوص –

أجهزة التنفس في 
 99 الغوص

  EN 
15333-1 

Respiratory equipment — 
Open-circuit umbilical 
supplied compressed gas 
diving apparatus — Part 
1: Demand apparatus 

معدات الجهاز التنفسي في 
جهاز ضغط  –الغوص 

-الغاز، والدائرة المفتوحة 
 الجزء األول: احتياج األجهزة

أجهزة التنفس في 
 100 الغوص

  EN 
15333-2 

Respiratory equipment — 
Open-circuit umbilical 
supplied compressed gas 
diving apparatus — Part 
2: Free flow apparatus 

-معدات الجهاز التنفسي 
الغوص جهاز ضغط الغاز، 

الجزء -والدائرة المفتوحة 
 الثاني: أجهزة التدفق الحر

أجهزة التنفس في 
 101 الغوص

  EN 1077 Helmets for alpine skiers 
and snowboarders خوذات التزلج  خوذات التزلج على الجليد

 الحر

معدات 
الوقاية في 

 التزلج

102 

  EN 1078 

Helmets for pedal cyclists 
and for users of 
skateboards and roller 
skates 

خوذات الوقاية لراكبي 
الدراجات الجليدية 

 ومستخدمي ألواح التزلج 

خوذات التزلج 
 103 بالمركبات

  EN 
13484 

Helmets for users of 
luges 104 خوذات التزحلق خوذات الوقاية للتزلج 
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ضــمن واردة ال عدات الســالمة الشــخصــيةفيما يتعلق بم –هذا الملحق المذكورة في تعد قائمة المواصــفات القياســية 
دون ورِّ ويتولى الم ،خاضــــــعة للمراجعة وال يجوز العمل إال بالقوائم المتاحة وقت نشــــــر هذه الالئحة –هذه الالئحة 

  واصفات المذكورة في القوائم.من تلك الم ةمسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث نسخ
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 (2الملحق )

 المتطلبات األساسية للصحة والسلمة
 (الشخصية الوقايةمعدات وملبس متطلبات عامة تنطبق على جميع )

 (Ergonomicالعمل ) بيئة (1
الشخصية وتصنيعها حسب المخاطر المحتملة لالستخدام، بحيث  الوقايةيجب تصميم معدات ومالبس  (أ

بة ألعلى مع التمتع بالحماية المناس ،يمكن للمستخدم أن يقوم بالنشاط المرتبط بالمخاطر بصورة طبيعية
 مستوط ممكن.

جب مراعاة ي لذلكيمكن تمييز عدة مستويات من نفس الخطر، تختلف ظروف االستخدام المتوقعة بحيث  (ب
   .الشخصية الوقاية ومالبس عند تصميم معدات ، وذلكلكل مستوط خطرلحماية المناسبة فئات ا

الشخصية لكي تتالءم مع حجم المستخدم  الوقايةيجب أن يكون من الممكن تكييف معدات ومالبس  (ج
بكل الوسائل المناسبة، مثل أنظمة التكيف والتعديل المالئمة لجسم المستخدم أو توفير مجموعة كافية 

 من األحجام والمقاسات.

الشخصية بحيث تمنع أي مخاطر أو عوامل إزعاج  الوقايةمعدات ومالبس  وُتصنَّع يجب أن تصمم (د
 .ياساتمع الق األبعادتناسق و ، غاصباألثبات و ثل نوعية األلوان، م ،ستخدامإضافية في ظل ظروف اال

الشخصية سلبيا على صحة وسالمة  الوقايةع منها معدات ومالبس صنَّ تؤثر المواد التي تُ  يجب أالَّ  (ه
 ل المحتملة.من منتجات التحل  منت ج أي بما في ذلك  ،المستخدمين

 ضةعرَّ مُ على اتصال أو  تكونالشخصية التي  الوقايةأي جزء من معدات ومالبس  يكونأن  يجب (و
 ،من األسطح الخشنة والحواف والنقاط الحادة وما شابه ذلكخالية  ارتدائها للتالمس مع المستخدم عند

 أو إصابات مفرطة. الجلد جتهي  ب في سبَّ تمما قد ت

ى المستخدم الصحيح علوضعها  تسهلالشخصية وتصنيعها بطريقة  الوقايةيجب تصميم معدات ومالبس  (ز
مع مراعاة العوامل المحيطة واإلجراءات الواجب اتخاذها  ،وتبقى في مكانها لفترة االستخدام المتوقعة

 .والمواقف الواجب اعتمادها

 الشخصية خفيفة قدر اإلمكان دون المساس بقوتها وفعاليتها. الوقايةيجب أن تكون معدات ومالبس  (ح

تم فيها تقليل ي بحيث، الشخصية وتصنيعها بطريقة فعالة للتهوية الوقايةيجب تصميم معدات ومالبس  (ط
 أن تكون مجهزة بوسائل المتصاص العرق.أو ق الناتج عن االستخدام، التعر  
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 حسب نوع الخطر الوقاية ملبسفئات معدات و  (2

 الشخصية للوجه والعينين  الوقايةمعدات   2/1

 لوقايةا ومالبس أو وجه المستخدم من قبل معداتعلى مجال الرؤية قد تؤثر يجب التقليل من أي قيود  (أ
 .الشخصية

تتوافق  بحيث ،على الرؤيةالشخصية  الوقاية معداتالعدسات الخاصة بتلك األنواع من تؤثر  الَّ جب أي (ب
 .مع مدة ودقة أنشطة المستخدم

 .ر وسائل في المعدات لمنع سوء الرؤية والحماية من التغشيةييجب توف (ج

المخصصة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس يجب أن تكون نماذج  (د
  .تصحيح البصر متوافقة مع ارتداء النظارات أو العدسات الالصقة

 الشخصية لمواجهة خطر األجسام المتحركة الوقايةمعدات وملبس  تصميم  2/2

الشخصية خطر أن تكون غير منيعة ضد اي جسم متحرك،  الوقايةتشمل حاالت استخدام معدات ومالبس 
ة الشخصية وتصنيعها بطريق الوقايةمما يشكل خطرا على المستخدم، لذلك يجب تصميم معدات ومالبس 

 .وبالتالي القضاء على الخطرالمتحرك تضمن تكسير او تدمير الجسم 

 القابلة للنفجارالشخصية المستخدمة في األجواء  الوقايةوملبس  معدات  2/3

الشخصية المعدة لالستخدام في أماكن العمل التي يحتمل أن تكون قابلة  الوقايةيجب تصميم معدات ومالبس 
أن تتسبب في  التي من المحتملو الكهرباء الساكنة وتصنيعها بطريقة بحيث ال تكون مصدرا للكهرباء ألالنفجار 

 .إشعال خليط متفجر

 خطيرة جداالحاالت الللتدخل في  الشخصية الوقايةوملبس  معدات  2/4

دخل في الشخصية للت الوقايةمعدات ومالبس يجب أن تتضمن التعليمات التي توفرها الشركة المصنعة مع 
البيانات الالزمة لألشخاص المختصين والمدربين والمؤهلين لتفسيرها  ،على وجه الخصوص، حاالت خطيرة جدا
 .ن قبل المستخدممالصحيح وضمان تطبيقها 

 المستخدمة للمخاطر المتعددةالشخصية  الوقايةوملبس  معدات  2/5

التي تهدف إلى حماية المستخدم من عدة مخاطر الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس يجب أن تصمم  (أ
محتملة في وقت واحد وتصنيعها بطريقة تلبي متطلبات الصحة والسالمة األساسية الخاصة بكل 

 .المخاطروحده من تلك 
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 ةالوقايمعدات ومالبس يجب أن تصف التعليمات أيضا اإلجراء الذي سيتم اعتماده للتحقق من أن  (ب
 .يتم تعديلها وتركيبها بشكل صحيح وعملي عندما يرتديها المستخدمالشخصية 

ط في حالة عدم وجود مستوط الحماية المنصوص إنذارا ُينشً الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس تتضمن  (ج
عادة، فيجب تصميم اإلنذار ووضعه بحيث يمكن للمستخدم أن ينظر إليه في ظروف االستخدام  عليه

 .المتوقعة
 للحماية من السقوط بسبب االنزالقالمستخدمة الشخصية  الوقاية معدات  2/6

ضافية إمجهز بوسائل تي تهدف الى منع االنزالق مصمم و يجب ان يكون النعال الخارجي ألحذية السالمة ال
 .حذية على االسطح، مع مراعاة طبيعة وحالة السطحلضمان تماسك األ

 من المرتفعاتللحماية من السقوط المستخدمة الشخصية  الوقاية معدات  2/7 

 -االرتطام  أو المرتفعاتالشخصية التي تهدف الى منع السقوط من  الوقايةمعدات  تحتوييجب ان  (أ
تصنيع هذا النوع من المعدات في ظل ظروف تصميم و يجب  موضع آمن، والى  الشخص توصل وسائل

 ي الحسبانفلمنع االصطدام، مع االخذ  ، وذلكالسقوط الرأسيمن احتمالية ل تقلّ االستخدام المتوقعة بحيث 
او  الوقاية معدات انفتاحاو  تمزقاصابة جسدية او  في وقوع قوية بحيث ال تتسّببتكون قوة الكبح  أالّ 

 .سقوط المستخدم دي إلى، مما قد يؤ جزء منها

ع في الوض المحافظة على مستخدميها بحيث يضمن –الوقاية هذا النوع من معدات  يصنعيجب ان   (ب
 .لزم االمر إذالحين وصول المساعدة  ،بعد الكبح ، وذلكالصحيح

 :التاليةيجب أن تحدد تعليمات الشركة الصانعة، على وجه الخصوص، جميع المعلومات  (ج

  الخارجية الثباتالخصائص المطلوبة لنقطة. 

 لموضع اآلمنمن لاآل بوسائل اإليصال اوربطه الوقايةمالبس  الطريقة الصحيحة الرتداء. 

 من االهتزاز الحركيللحماية المستخدمة الشخصية  الوقاية معدات  2/8

ف قادرة على ضمان تخفييجب ان تكون معدات السالمة الشخصية المصممة لمنع اثار االهتزازات الحركية 
 .االهتزازات الضارة بالمستخدم بشكل كاف

 جسم المستخدمجزء من من ضغط ثابت على للحماية المستخدمة الشخصية  الوقاية معدات  2/9

 الثابت والضغطيجب أن تكون معدات السالمة الشخصية المصممة لحماية جزء من الجسم ضد اإلجهاد 
 .تخفيف آثار االجهاد وذلك لمنع اإلصابة الخطيرة أو المزمنةقادرة بما فيه الكفاية على 

 الفيزيائية االصابات  منللحماية المستخدمة الشخصية  الوقاية معدات  2/11
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ناتساسية لمعدات السالمة الشخصية المواد األ ُتختب ر وُتصمَّم أنيجب  حماية لاألخرط المصممة  والمكوِّ
، الثقب ،التآكل ،، القطع، العضاالحتكاك مثل السطحيةمن اإلصابات منها  أو جزء أعضاء الجسدكل 

ها، لمستخدمي الکافية والحماية المقاومة الشخصية الوقاية معدات من األنواع هذه بحيث تضمن ،اللدغو 
 االستخدام المصممة لها. ظروف ظل في وذلك

 الغرق منللحماية المستخدمة الشخصية  الوقايةوملبس  معدات  2/11

، تحقق الغرض الذي صممت من الغرق للحماية من المصممةتكون معدات السالمة الشخصية يجب أن  (أ
 خطر على أي إلحاق دون، بإلى السطح بأسرع ما يمكن بالمستخدم قادرة على العودة أجله، وأن تكون

 ته.صح

طفو لل كون قابلةتأو  ،الشخصية قابلة للطفو كليا أو جزئيا بطبيعتها الوقاية ومالبس معدات يجب أن تكون (ب
 .الفمب النفخ عن طريق أو ،أو آلياً  باستخدام الغاز الذي يمكن إطالقه يدوياً 

هذه  ستوفيتيجب أن فإنه شروط استخدام معينة، معدات الوقاية الشخصية في الحاالت التي تتطلب فيها  (ج
أو  ةاحدابقة، و الشخصية، باإلضافة للمتطلبات الس الوقايةمن معدات  ذات االستخدامات المعينة المعدات

 (.2/11باإلضافة إلى المتطلبات الواردة في البند ) أدناه، أكثر من المتطلبات اإلضافية

 تإشارات الضوء أو الصو  أجهزة/ أو يجب أن يكون لديها جميع وسائل النفخ المشار إليها سابقًا و. 

  الجسم بحيث يمكن رفع المستخدم من الوسط السائليجب أن تكون المعدات مزودة بجهاز لربط. 

  طوال فترة النشاط التي مناسبة لالستخدام  – لالستخدام المطوّ ذات ا –يجب أن تكون المعدات
يتعرض لها المستخدم بما في ذلك المالبس المعدة للمهام التي تتطلب غمر المستخدم في الوسط 

 .السائل
 الطفو آمنة عند االرتداء وتحمل دعما إيجابيا في الوسط  يجب ان تكون المالبس المساعدة على

تنقل  الشخصية حرية الوقايةظروف االستخدام المتوقعة، يجب أال تقيد معدات ومالبس وفي  ،السائل
 الخطر أو إلنقاذ عن لالبتعادالمستخدم، بل يجب أن تمكن المستخدم، من السباحة أو اتخاذ إجراء 

 .أشخاص آخرين
 لضوضاءمن اللحماية المستخدمة الشخصية  الوقايةوملبس  معدات  2/12

الشخصية التي تهدف إلى منع اآلثار الضارة للضوضاء قادرة  الوقايةجب أن تكون معدات ومالبس ي (أ
ات ذات في المواصف على التخفيف من حدة هذه االثار بحيث ال يتجاوز تعرض المستخدم للقيم المحددة

 .(1)العالقة من الملحق 

الشخصية العالمات التي تشير إلى مستوط  الوقايةيجب أن يحمل كل عنصر من معدات ومالبس  (ب
 الشخصية.  الوقايةالتخفيف الناجم عن الضوضاء الذي توفره معدات 
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 ضد آثار جسم المستخدمالشخصية المصممة لحماية كل أو جزء من  الوقايةمعدات ومالبس على يجب  (أ
القدرة على العزل الحراري والقوة الميكانيكية الالزمة لظروف االستخدام أن تمتلك الحرارة أو الحرائق 

 .المتوقعة

العناصر األخرط المخصصة للحماية من الحرارة والحمل الحراري معامال يجب أن تمتلك المواد المكونة و  (ب
تدفق الحرارة الحاصل وتكون غير قابلة لالحتراق لمنع أي خطر من االشتعال التلقائي في  لمنعمناسبا 

 .ظل ظروف االستخدام المتوقعة

ض التي قد تتعر ها و والعناصر االخرط المكونة لالشخصية  الوقايةيجب أن تكون مواد معدات ومالبس  (ج
 .للمواد الساخنة تمتلك امتصاصية ميكانيكية كافية

دام ة لالستخعدّ المُ  الشخصية الوقايةومالبس  معداتيجب أن تكون المواد والعناصر األخرط المكونة ل  (د
تلك قدرة تم ،التي قد تتعرض للمواد الساخنة مثل المواد المنصهرةو  ،بيئات ذات درجات حرارة عاليةفي 
منطقة  عن االبتعادحتى بعد دون الوصول للمستخدم  المعرضة لهاية كافية لالحتفاظ بمعظم الحرارة حرار 

زالة معدات  .الشخصية الوقاية ومالبس الخطر وا 

الشخصية والعناصر األخرط التي قد تتالمس مع اللهب عن  الوقايةمواد معدات ومالبس ليجب أن تكون  (ه
وتلك المستخدمة في صناعة المعدات الصناعية أو مكافحة الحرائق درجة مالئمة من عدم  ،طريق الخطأ

  المحيطة بظروف االستخدام المتوقعة.مناسبة لدرجة المخاطر القابلية االشتعال وتحمل الحرارة 

يجب ان تصمم وتصنع معدات السالمة الشخصية بحيث ال تذوب عندما تتعرض للهب وال تسهم في  (و
 .انتشاره

الشخصية إلى المستخدم منخفضة بما فيه  الوقايةيجب أن تكون كمية الحرارة التي تنتقل من معدات  (ز
 أو المالبس. الحرارة أثناء ارتداء المعدات ارتفاع وتزايدلمنع  ، وذلكالكفاية

 دثوالحا الحرارة الناتجة منتتضمن أجهزة التبريد المتصاص الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس إذا كانت  (ح
 سمحييجب أن يكون تصميم مثل هذه األجهزة ف، ةالصلب المواد تساميائل أو و الس سواء عن طريق تبخير

 .وليس تجاه المستخدم الوقايةمعدات ومالبس المواد المتطايرة الصادرة خارج  هذه تفريغ أي منب

اف هاز بشكل كتنفس، يجب أن يقوم هذا الجالشخصية تتضمن جهاز  الوقايةمعدات ومالبس إذا كانت  (ط
 .بوظيفة الحماية المخصصة له في ظل ظروف االستخدام المتوقعة

 

خدام المعدة لالستالشخصية  الوقايةمعدات ومالبس ل المرفقةيجب أن توفر تعليمات الشركة الصانعة  (ي
القصير في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، جميع البيانات ذات الصلة لتحديد الحد األقصى 
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مقصود للغرض الالمعدات عند استخدامها وفقا تتحملها المسموح به من تعرض المستخدم للحرارة التي 
 .منها

 منخفضة رجات حرارة داألجواء ذات من للحماية المستخدمة الشخصية  الوقايةوملبس  معدات  2/14

 ضد آثار المستخدمجسم أو جزء من  كلالشخصية التي تهدف إلى حماية  الوقايةمعدات ومالبس  (أ
يجب أن تمتلك القدرة الحرارية العازلة والقوة الميكانيكية المناسبة لظروف االستخدام  ةرداالب األجواء
 .المتوقعة

ه إلى المستخدم منخفضا بما فيالشخصية  الوقايةمعدات ومالبس يجب أن يكون التدفق الذي تنقله  (ب
 طرافأأثناء ارتدائها عند أي نقطة من جانب الجسم المحمي، بما في ذلك  ةدو البر  تزايدالكفاية لمنع 

 .األصابع والقدمين في حالة حماية اليدين أو القدمين

 في بسبّ تأال ت محمية ضد تسرب السوائل، و – الشخصية، قدر اإلمكان الوقايةمعدات  تكونيجب أن  (ج
 .تخدموالمسالحماية  غالفبين  المباشر االتصال جّراءإصابات 

ظيفة بالو تنفس، يجب أن يقوم هذا الجهاز الشخصية تتضمن جهاز  الوقايةمعدات ومالبس إذا كانت  (د
 .في ظل ظروف االستخدام المتوقعة المحددة،

ذات  يئاتالبالمعدة لالستخدام في  الشخصية الوقايةمعدات مع  تعليماتنعة المص جهةال ُترفقيجب أن  (ه
 .بشكل مختصر، وذلك درجات الحرارة المنخفضة

 الكهربائية ةالصدم من اخطارللحماية المستخدمة الشخصية  الوقايةوملبس  معدات  2/15

 من جسم المستخدمالمصممة لحماية كل او جزء من  الشخصية الوقاية ومالبس معداتيجب أن تكون  (أ
المستخدم  ض لهيتعر يرجح ان  الكهربائي الذيمعزولة بما فيه الكفاية ضد الجهد  - الكهربائياثار التيار 

 .في أسوأ الظروف غير المتوقعة

المعدات ذات عزل كهربائي يتعلق عمره العملي بعدد مرات إلى  يجب أن تشير تعليمات الشركة الصانعة (ب
 استخدام المعدة ومدط تعرضها لشحنات كهربائية.

 اتاالشعاعمن للحماية المستخدمة الشخصية  الوقايةوملبس  معدات  2/16
 

 ((Non-Ionizing Radiation االشعاع غير المؤين 2/16/1

المصممة لمنع تلف العين الحاد أو المزمن من مصادر الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس يجب أن تكون  (أ
 .ةالضار  الموجاتاإلشعاع غير المؤين قادرة على ان تمتص أو تعكس غالبية الطاقة المشعة في 

لوصول إلى لتتضاءل كثافة الطاقة اإلشعاعية القادرة قاية العين وتصنيعها بحيث يجب تصميم معدات و  (ب
 في المعدات. تصفيةعوامل من خالل  المستخدمعين 
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حسب بة المناسالشخصية  الوقايةمعدات يجب أن تشير تعليمات الشركة الصانعة على كيفية اختيار  (ج
ل: المسافة من المصدر والتوزيع الطيفي للطاقة مع مراعاة شروط االستخدام ذات الصلة مثنوع اإلشعاع، 

 .المشعة عند تلك المسافة
 ((Ionizing Radiation االشعاع المؤين 2/16/2

يجب اختيار أو تصميم المواد المكونة للمعدات الشخصية والمكونات األخرط المصممة لحماية كل أو  (أ
، وذلك لضمان أن هذه المعدات خليط من ذلكجزء من الجسم ضد الغبار المشع أو الغازات أو السوائل أو 

 .الملوثات في ظل ظروف االستخدام نفاذتمنع بشكل فعال 

، شخصية لطرد اإلشعاعات الملوثةال الوقايةمناسب في معدات ومالبس  وضغط تهوية نظامتوفير  جبي (ب
 استدعى األمر ذلك.إذا 

صية الشخ الوقايةمعدات ومالبس التي تخضع لها  -اإلشعاعي  إزالة التلوث عمليات تمنعيجب أن ال  (ج
 لها.المتوقع  لهذه المعدة االفتراضيخالل العمر  إعادة استخدامها المحتمل من

قنعة عند استخدام هذه األجهزة في أتنقية الملوثات قادرة على  )الفلترة( ةأجهزة التصفي تكونيجب أن  (د
 الوجه. 

ى المدة الزمنية لتخزين أجهزة التصفية )المرشحات( الجديدة يجب أن تشير تعليمات الشركة المصنعة إل (ه
 المحفوظة في عبواتها األصلية.

 تفاصيل الخصائص المحددة للمعدات التي تمكنالشخصية  الوقايةمعدات ومالبس يجب أن تحمل   (و
 عند قراءة التعليمات. بشكل صحيحمعدات المؤهال ومدربا من استخدام من أن يكون مستخدم ال

 الجهاز التنفسيحماية لالمستخدمة الشخصية  الوقايةوملبس  معدات  2/17
تخدم تزويد المستعمل لالمخصصة لحماية الجهاز التنفسي يجب أن الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس  (أ

 .افيتركيز األكسجين غير ك جو يكون فيهتعرض إلى جو ملوث و / أو ال عندبهواء نقي قابل للتنفس 
بوسائل  ةيصالشخ الوقايةلمستخدم بواسطة معدات ل ّفرو ي الذي للتنفس القابل لهواءا یالحصول عل جبي  (ب

 ريمصدر خارجي غ قيأو عن طر  معداتال خالل من الملوث لهواءا حيالمثال ترش ليسب یمناسبة، عل
 ملوث.

 تصنيعهاو تصميمها  عندالشخصية  الوقايةوالمكونات لهذه األنواع من معدات ومالبس  يجب اختيار المواد (ج
 خالل فترة االستخدام.الجهاز التنفسي  ونقاءلضمان التنفس المناسب للمستخدم 

في  مستخدملاال يكون ضارا على صحة بحيث بما فيه الكفاية لملوثات منخفضا ا تسرب يبقىيجب أن  (د
  .في جو ملوث -أقنعة الوجه وأجهزة الترشيح  -حالة استخدام أجهزة حماية الجهاز التنفسي مثل 

المستخدم ا تساعدالشخصية تفاصيل وخصائص المعدات والتي  الوقايةمعدات ومالبس  تتضمنيجب أن  (ه
 .التعليماتعند قراءة  بشكل صحيح أن يكون مؤهال مدربا الستخدام المعدات
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 تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة (3

 :التالية على المعلومات -الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس ب -إرفاقها التعليمات التي يجب  تتضمنيجب أن 

و الصيانة يكون لمنتجات التنظيف أ أالّ  و ،التطهيرو التنظيف، و الصيانة، و خدام، االستو تعليمات التخزين،  (أ
أو ية الشخص الوقايةمعدات ومالبس أي تأثير سلبي على  - أو التطهير التي يوصي بها المصنعون
 .صنعالمستخدم عند تطبيقها وفقا لتعليمات الم

ي للتحقق من مستويات أو فئات الحماية الت العالقةكفاءة األداء كما هو مسجل في االختبارات الفنية ذات  (ب
 .الشخصية الوقايةتوفرها معدات 

 اسبة،المنوخصائص قطع الغيار الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس الملحقات التي يمكن استخدامها مع  (ج
 .ذلك متطلبا نما كامتى 

 .ما تطلب ذلكمتى  المقابلة،فئات الحماية المناسبة لمختلف مستويات المخاطر وحدود االستخدام  (د

اريخ وضع تاريخ اإلنتاج وت ، معاأو أحد مكوناتهالشخصية  الوقايةمعدات ومالبس منتجات فترة صالحية  (ه
 .لإلزالةغير قابل  وعلى المنتج وعلى عبوة التغليف وأن تكون واضحة  االنتهاء

 .ما تطلب ذلكمتى  ،ع التغليف المناسب للنقلنو  (و

التي تتعلق مؤشرات العالمات أو العالمة أو أكثر من الشخصية  الوقايةمعدات ومالبس تحمل  عندما (ز
صور توضيحية أو رموز  على شكل مؤشراتالعالمات أو الهذه  تكونيجب أن ف، بالصحة والسالمة

 منسقة.

 .الشخصية الوقاية معدةالمخاطر التي صممت من أجلها  (ح
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 (3الملحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة )

 جودة عملية اإلنتاج( ضبط)المطابقة للطراز المبنية على 
 

 ة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج المطابقة للطراز المبني   1

لمبينة أدناه، ا البنودااللتزامات الواردة في  -من خالله -المورِّدذ نفِّ تقويم المطابقة الذي يُ لهو نموذج إجراء 
طابقة مع الطراز المحدد في شـــــــــــــهادة تبأن المنتجات المعنية م - تحت كامل مســـــــــــــؤوليته -ثم يؤكد ويقر 

 .ذات العالقةمتطلبات اللوائح الفنية تتقيد ب و (Type Approval)  الطراز اعتماد
 التصنيع  2

شـــــامال خط ، المنتجلضـــــمان ســـــالمة مصـــــادق عليه  إدارة ســـــالمة المنت ج؛ تشـــــغيل نظام المورِّديجب على  
مراقبة ظام إلى ـــنالع ـــ، ويجب أن يخض(3للبند)قا ــــــنية وفــــــجات المعـــواختبار المنت ،اإلنتاج والفحص النهائي

 .(4البند )وفقا لما ورد في  (Surveillanceدورية )
 إدارة سلمة المنَتجنظام      3

جات ت  منلإدارة ســـــــالمة ايم نظام و تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تق المورِّدعلى  يجب 3/1
 المعنية.

 يجب أن يشمل الطلب:و 

تقديم الطلب من الممثل  عند -ل الرســـــــــمي للصـــــــــانع ، واســـــــــم وعنوان الممثِّ المورَّداســـــــــم وعنوان  (1
 .الرسمي

 السلطات المعنية في بلد الصنع. يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من (2

 .بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرط امكتوب اإقرار  (3

 .فئة المنتجات المقصودة ذات العالقة بشأنكل المعلومات  (4

 إدارة سالمة المنت ج.الوثائق الخاصة بنظام  (5

 .ازالطر  اعتمادونسخة من شهادة ، ق عليهالوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاد   (6

 تماداععة مع الطراز المحدد في شــهادة طابق المنتجات المصــنَّ نظام إدارة ســالمة المنت ج تيجب أن يضــمن  3/2
 .ذات العالقةومع متطلبات اللوائح الفنية ، الطراز
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لى شـــكل ع ،بطريقة منهجية ومنظمة –المورِّد المعتمدة من  -ه ومتطلبات النظام توثيق جميع عناصـــر يجب 3/3
جراءات وتعليماتســــياســــات م لبرامج  اقســــ  متَّ  افهم نظام إدارة ســــالمة المنت جوثائق  تُتيحيجب أن ، و كتوبة وا 
 وصفا كافيا لما يلي:  - على وجه الخصوص -النظام أن تشمل وثائق السالمة، و  وسجالت ةوخطط وأدل

 المةبســــــفيما يتعلق ، وذلك والهيكل التنظيمي والمســــــؤوليات وصــــــالحيات اإلدارة ،أهداف الجودة (1
 .المنت ج

جراءات و ، لتصنيعاتقنيات  (2  المتَّبعة.، والعمليات واإلجراءات سالمة المنت جمراقبة جودة و ا 

 تكرارها.قبل وأثناء وبعد التصنيع، و  المنفِّذة؛الفحوصات واالختبارات  (3

 .لخ..إ. تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، االختبار والمعايرةو مثل تقارير الفحص  :سجالتال (4

 .منت جإدارة سالمة الالمطلوبة في المنت ج والتشغيل الفعال لنظام  السالمةوسائل ضبط تحقيق  (5

قة على نظام إدارة ســـــــــالمة المنت ج  - على الجهة المقبولة يجب 3/4 نظام لتحديد ما إذا كان اليم و تق -المصـــــــــاد 
ن المصاد قة على النظام، وذلك لمدة ثالث ، خالل فترة سريا3/3البند مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في 

 سنوات.

فيمــا يتعلق  - Presumption of Conformityاللوائح الفنيــة  متطلبــاتافتراض مطــابقــة المنت ج ل يجــب 3/5
 لمواصفات القياسية.متى ما كان مطابقا ل –إدارة سالمة المنت ج عناصر نظام ب

 على األقل -ا واحد الفريق عضوايضم وأن سالمة المنت ج المعني، في  خبرةذا فريق التدقيق يكون أن  يجب 3/6
بالمتطلبات الفنية  ذا إلمام  ، و Technical Expert المنت ج تقنيات صــــــــــــــناعةيم مجال و و في تق خبرة   ذا -

 .ذات العالقة اللوائح الفنية الواردة في

ة المشــــــار التدقيق بمراجعة الوثائق الفنيصــــــنع، ويجب أن يقوم فريق ملل يم  و أن يشــــــمل التدقيق زيارة تق يجب 3/7
جر ، في اللوائح الفنيــة الواردةللتــأكــد من قــدرة الصــــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات  3/3 البنــدإليهــا في  اء وا 
 تلك المتطلبات.للضمان مطابقة المنت ج  واالختبارات الالزمة الفحوصات

مع يم و تقالتدقيق وقرار ال اإلشــــعار نتائجأن يتضــــمن  ، علىيمو التق بعد انتهاءالصــــانع بالقرار  إشــــعار يجب 3/8
 .مسوغات ذلك

حيث يظل والحفاظ عليه ب ،ق عليهصاد  مُ  هوكما إدارة سالمة المنت ج، زامات نظام تالصانع بالوفاء بال يتعهد 3/9
 وفعاال. مالئما

أي ب - مة المنت جســــــالإدارة التي صــــــادقت على نظام  -جهة تقويم المطابقة إشــــــعار الصــــــانع  على يجب 3/10
 سالمة المنت ج.إدارة في نظام ُمقتر ح  تعديل 
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 ســــــــــــــالمــة المنت جإدارة إذا كــان نظــام تقرير مــا  ثم ،يم أي تعــديالت مقترحــةو يجــب على الجهــة المقبولــة تق 3/11
 يجب، و يمو إعادة التق يحتاج إلىأو ، 3/3البند لمتطلبات المشـــــــــار إليها في ته لفي مطابق مســـــــــتمراً ل المعدَّ 
قرار و  واالختبار الفحص شـــــــعار نتائجأن يتضـــــــمن اإل ، علىالصـــــــانع بقرارها شـــــــعارإ ى الجهة المقبولةعل
 .مع مسوغات ذلكيم و التق

  تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة 4

ج ت  ســــــــــــــالمة المنإدارة اللتزامات نظام  المورِّداســــــــــــــتيفاء مدط هو التحقق من  الدورية الغرض من المراقبة 4/1
 ق عليه.المصاد  

تفتيش بدخول مواقع التصنيع وال -خالل فترة سريان المصادقة  -السماح للجهة المقبولة المورِّد يجب على   4/2
لمنت ج، إدارة ســـالمة اوثائق نظام ؛ خاصـــة يمقو لتالالزمة لالمعلومات  أن ُيوفِّر جميع واالختبار والتخزين، و

 .لخ..إ. تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، والمعايرة واالختبار تقارير الفحص :، مثلالسالمةسجالت و 

المة المنت ج إدارة ستدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام   4/3
 .للمورِّديم و تقرير التق على أن تُقدم الجهة المقبولة، يهويحافظ عل

األمر ذلك  إذا اقتضــــى –جراء اختبارات على المنت ج إلصــــنع ملفجائية للقيام بزيارات للجهة المقبولة ا يحق  4/4
لجهة ، على أن تُقدم اسالمة المنت ج يعمل بشكل صحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخرط ل أو توكيلها -

 ختبارات.االفي حالة إجراء  -رير االختبارات ا، وتقللمورِّديم و تقرير التق المقبولة
 المطابقة واإلقرار بالمطابقة شهادة 5

يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنت ج إذا كان المورِّد حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة   5/1
المنت ج؛ مصـــــــــاد ق  عليه و ســـــــــاري المفعول، و ذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســـــــــريان مفعول 

 المصادقة.
تحديد بيانات المنت ج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، المقبولة يجب على الجهة   5/2

 وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

وأن  ،)اعتماد الطراز( من المنت جطراز  ُمعتمد أن يصـــــــــــــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل المورِّد يجب على   5/3
بعد وضع  ، وذلك( سنوات10عشر )ال تقل عن لمدة  له ُمتاحا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوقيجع

وفير نســـــخة يجب ت، و بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتم د للمنت ج في دحدَّ أن يُ  ، علىالمنت ج في الســـــوق
 عند الطلب. لسوقللجهات الرقابية وسلطات مسح ااإلقرار بالمطابقة شهادة المطابقة و من 

ل عن لمدة ال تقأدناه ُمتاحًة للجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق الوثائق  يجعلأن  المورِّديجب على  5/4
 بعد وضع المنت ج في السوق. ، وذلك( سنوات10عشر )

 .3/3البند الوثائق المشار إليها في  (1
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 .عليه قٌ مصاد   هو، كما 3/9البند التعديالت المشار إليها في  (2

 .3/7البند قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في  (3

 إدارة ســــالمة المنت جعن أنظمة إبالغ الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق  يجب على كل جهة مقبولة 5/5
ت عليها، صادق التي إدارة سالمة المنت جنظمة ألها، ويجب عليها وضع قوائم تأو سحب صادقت عليهاالتي 

، الطلب بشكل دوري أو عند وسيلة؛ إمابأي أو سحبها، وذلك  رفضها أو تعليقها أو تقييدهات بأو التي قام
إدارة ســـــــالمة أنظمة الخاصـــــــة ب مصـــــــادقاتالعن  الجهات المقبولة األخرط إشـــــــعارعلى كل جهة مقبولة و 

شـــــــعار تلك الجهات رفضـــــــها أو تعليقها أو ســـــــحبها أو تقييدها، و قامت بالتي  المنت ج عن  -ب لعند الط -ا 
 ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األ
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 (4الملحق )

 Supplier Declaration of Conformity المطابقةب المورِّدنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

د (1  بيانات المورِّ

 ------------------------------------------------------- م:ــــــــاالس -

-------------------------------------------------------العنوان:  -
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 ------------------------------------------------- البريد اإللكتروني: -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 ------------------------------------------------------الفاكس:  -

 :تفاصيل المنتج(     2

 ---------------------------------------------- :العالمة التجارية للمنتج -
 ------------------------------------------------------- :الطراز -
 --------------------------------------------------- :وصف المنتج -
 ------------------ ------------------------ :لمواصفات(لوفقا )الصنف  -
 ------------------------------- :المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية -

 (                           )السعودية ُنقر  بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منت ج مطابق لالئحة الفنية 
 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

 ------------------------------------------------- الشخص المسؤول:
 ---------------------------------------------------- اسم الشركة:

 -----/--/-- التاريخ: ---------------------- التوقيع:
 

 
  


